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Tromp-feest swingend

Zaterdag 11 juni was er eindelijk weer eens 
een Trompfeest, eigenlijk een uitgesteld 
Lustrumfeest.

      pag. 5

Aan het woord 

Ryanne Manders vertelt over haar eerste 
jaar bij Tromp. 
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De Horrorclowns wonnen de Rode Eend.  
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Spaarne Lenterace
Achttal onbekende roeiers werden tijdens 
de passage van de Schouwbroekerbrug 
beroemd in heel Noord-Holland.
Lees het verslag van de Compaen.
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Interview met Aart Box
Tijdens de alv van 20 april kreeg Aart Box 
de eretitel voor zijn enorme inzet voor 
Tromp.        pag. 8

Toertochten 
Naast de pannenkoekentocht vonden ook 
andere toertochten plaats.      
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In het persbericht van de Rotary Club 
Hilversum-West en in de krant werd over 
het sponsorspektakel met draken boten 
bij Tromp vermeld dat dit ‘de eerste 
drakenbootrace in Hilversum’ zou zijn 
geweest.
Uw redactie zocht in haar archieven en 
vond het bericht in het voormalige club-
blad De Trompet van mei 2009 over de te 
houden drakenbootrace bij Tromp in het 
kader van feestelijkheden in mei 2009.

Feest was er ook op zaterdag 11 juni, 
eigenlijk een uitgesteld lustrumfeest.

Geen echt interview, maar toch een 
persoonlijk verhaal door Ryanne Manders 
over haar roeicarrière bij Tromp.

Ook in dit nummer veel aandacht voor 
geroeide toertochten.

Ingestuurde foto’s worden zoveel 
 mogelijk door de redactie geplaatst.

 pjb
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Afbeeldingen 
De redactie verzoekt dringend alleen 
afbeeldingen te sturen die wij ‘om niet’ 
van de auteur mogen plaatsen.

TrompMagazine verschijnt
acht maal per jaar, digitaal en 
beperkt in print.

 www.ctromp.nl

Om niet te hoeven scrollen kun je klikken op de 
paginacijfers en ‘ga naar’. 
Ook onderstreepte items zijn gekoppeld.

TrompMagazine 2022

Nr5 verschijnt rond: 20 juli.

De Trompet van mei 2009



3

De zomer zorgt ook dit jaar weer voor allerlei ac-
tiviteiten op Tromp. Met een ervan hebben we niet 
alleen de krant gehaald, maar ook heeft de Draken-
bootrace, georganiseerd door de Rotary, een enorm 
bedrag binnengehaald voor nieuwe voorzieningen 
in de Zoutkeet, een speeltuin vlak bij Tromp. Het 
was een belevenis om nu eens niet achterstevoren 
in een boot te zitten en op de benen te roeien, maar 
vooruit te kijken en de spierballen te laten rollen. 
Een dergelijk evenement is voor herhaling vatbaar, 
zo vonden de roeiers én de kijkers!

Begin juli raakte het vlot overspoeld met leerlingen 
van groep 8 van de Godelindeschool en leerlingen 
van het ATC. De klassen 2 en 3 hebben kennis ge-
maakt met de ergometer en de C4. We zijn dan ook 
heel blij dat deze clinics resulteren in meer jeugd 
bij Tromp met veel dank aan de organisatie en de 
bemanning op deze enerverende dagen want het is 
niet niks om al deze rondspringende jongelui veilig 
de boot in en uit te krijgen. 

Onze jeugd doet het trouwens buitengewoon goed 
bij de wedstrijden. Afgelopen weekenden hebben 
zij diverse blikken getrokken. De felicitaties gelden 
niet alleen de jongelui zelf maar ook de coaches 
die vele uren investeren beloond zagen. En … lang 
verwacht maar dan nu eindelijk gearriveerd: de 
motor voor de tweede coachboot. Op 11 september, 
bij de Familie-BBR, waar we jullie alvast van harte 
voor uitnodigen, houden we de ‘Robbert’ ten doop. 
Van harte wens ik iedereen een mooie zomer en een 
fijne vakantie.

Tot op het vlot!

Namens het bestuur: Saskia Teppema  u

 

 

 

Uit de stuurstoel  
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Meisjes 18 naar Coupe 
de la Jeunesse

Tijdens de Dutch International Youth Regatta op 
de Bosbaan is bekend geworden dat een aantal 
meisjes naar de Coupe de la Jeunesse mag, die 
op 6 en 7 augustus wordt geroeid in Castrelo de 
Mino in 
Spanje. 
Floor van 
Ommeren 
kwalifi-
ceerde 
zich in de 
4x- met meisjes van Naarden, Nautilus en Willem 
III. Anniek van Beusekom, Marjolein Padt, Marije 
Binnema en Tessa Schokking wonnen in de vier 
zonder.  Deze Tromp-meisjes roeiden met stuur 
Hidde Bornhijm ook in een combinatie-acht (met 
meisjes van Vada, Hemus en Hunze), die nu ook 
mag afreizen naar de Coupe de la Jeunesse.
Fleur van den Broek won haar heat M16 in de 
skiff. Bas van Ommeren werd knap tweede in zijn 
J18 skiffwedstrijd. Leuk was ook het competitie-
blik dat Coen Bleumers won in skiff J15/16 skiff 
in het broken 2k-veld.
u
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Zondag 19 juni hebben wij met zeven 
ART-roeiers en acht roeimaatjes mee-
gedaan aan de NAR 2022.
Na twee jaar kon het festijn eindelijk 
weer plaatsvinden en RV HEMUS was 
dit jaar de organisator.
Naast Tromp deden nog vijf roei-
verenigingen mee: Breda, Beatrix, 
Rijnland, Dordtsche en Viking. 
Uit onze eigen vloot hadden we twee 
wherry’s meegenomen en van Hemus 
konden we twee C-boten lenen. Met 

vier boten van in totaal zeventien wa-
ren we goed vertegenwoordigd.
Onderweg naar Amersfoort regende 
het nog hard, maar bij aankomst was 
het droog en begon de zon zijn werk 
te doen. 
Na de gezellige ontvangst met koffie 
en gebak ging de ochtendtocht over 
de rivier de Eem naar de prachtige 
Koppelpoort in de stad, waar de hele 
vloot werd gefotografeerd. Terug bij 

Hemus stond er een heerlijke lunch 
klaar.
Het plan was om na de lunch weer 
naar Hilversum te gaan maar iedereen 
was zo enthousiast dat we ter plekke 
besloten ook aan de middagtocht 
deel te nemen, nu noord-westwaarts 
de Eem op tussen de weilanden met 
rietkragen door.
Met dank aan HEMUS, die een grote 
vloot vrijwilligers klaar had staan, 
werd het een hele gezellige en ont-
spannen dag! u

ART-ROEIEN INFORMATIEF

Maaike van der Meulen

NAR 2022
Te gast bij RV Hemus, Amersfoort 

Persbericht:

Op het water bij Tromp werd op 26 juni door 

Rotary Club Hilversum-West samen met Roei-

vereniging Tromp de eerste Drakenbootrace 

in Hilversum georganiseerd. Het doel was om 

geld in te zamelen voor speeltuin De Zoutkeet in 

Hilversum.
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INFORMATIEF

Zaterdag 11 juni was er eindelijk weer 
eens een Tromp-feest. Eigenlijk was 
het een uitgesteld lustrumfeest van-
wege de coronamaatregelen in 2021. 
Er kon nu weer eens een feest worden 
georganiseerd, met als concept: leden 
betalen hun eigen drank, Tromp zorgt 
voor de muziek en de happen. 

Vanaf 20.30 uur kwamen de eerste 
feestgangers en uiteindelijk zijn zo’n 
100 Tromp-leden aanwezig geweest. 
Iedereen kreeg bij aankomst een 
glas bubbels, altijd een goede bin-
nenkomer! Aanwezigen verspreidden 
zich over ons prachtige terrein, dat 
feestelijk was aangekleed en verlicht. 
Wat hebben we toch een mooie ac-
commodatie! 

Vanaf 20.30 uur speelde een drie-per-
soonsband vooral achtergrondmuziek, 
en dat sloot prima aan bij de leden 
die in groepjes geanimeerd met elkaar 
in gesprek waren. Aan het eind van 

de avond kwam pizzabakker Mrs. Italy 
langs en werden heerlijke pizzapunten 
uitgedeeld, een groot succes! Toen de 
band vertrokken was bleef een ‘harde 
kern’ van feestgangers over die het 
volume van de sonos-boxen harder 
zette en op de beats van diverse spo-
tify playlists de avond passend afsloot. 

Tijdens het swingen werd gevraagd 
of er volgende keer toch echt weer 
eens een ‘vette dj’ kan komen! Wie 
weet! De eerstvolgende activiteit van 

de feestcommissie is de Familie-BBR 
op zondag 11 september. Het is bijna 
een traditie: de BBR vindt dan ’s mid-
dags plaats, de deelnemende ploegen 
bakken een zelfgebakken taart en na 
afloop van de BBR-wedstrijd is er een 
aangeklede borrel. Dan zijn jullie toch 
ook van de partij?

De feestcommissie: Jacqueline Siksma, 
Paul Arnold, Sandra van Weering.

Paul Arnold

Trompfeest swingend



Nog altijd wordt het vermogen of de 
kracht van een auto uitgedrukt in PK. 
Paardenkracht. Heel grappig eigenlijk 
en ik denk dat veel jonge mensen 
dit echt niet weten. In mijn tijd (…) 
waren er ook al geen paardentrams en 
koetsen meer, maar toen ik in de jaren 
tachtig een Lelijke Eend ging kopen, 
haalde de verkoper als vanzelfspre-
kend de paardenkrachten van stal om 
me duidelijk te maken dat het diertje 
toch echt iets voorstelde. 

In een roeiboot rekenen we met MK. 
Die kracht is heel wat minder univer-
seel dan de PK’s. Gelukkig is het een 
doel van vele roeiers om de MK’s* zo-
veel mogelijk aan te spreken want er 
is bijna niets leukers dan het inhalen 
van een andere boot met trappende 
roeiers, zeker als je daar hele goeie 
collega’s in ziet zwoegen. 

Welke krachten hebben roeiers tot 
hun beschikking? Je zou kunnen zeg-
gen dat je twee motoren aan boord 
hebt. De eerste is de beentrap. Je 
duwt je zo hard mogelijk af tegen het 
voetenbord. Maar zou dat het enige 
zijn wat je doet, dan ‘trap je door je 
bankje’ en vliegen je billen naar ach-
teren. Gelukkig is daar motor twee: je 

korset. Weer zo’n woord van ver uit 
de vorige eeuw: de verzameling van 
alle spieren rond je ruggengraat zul-
len we maar zeggen. Dit openvouwen 
van je lijf, hangend aan je buikspieren 
is de volgende trainbare kracht. 

Sommige mensen hebben het nog 
over de derde motor: de armen. Ik 
zie inderdaad roeiers en roeisters 
met enorme spierballen. Dat is voor 
de laatste tien centimeter beslist een 
extraatje. Maar ik heb me door inge-
wijden laten vertellen dat trainen op 
deze kracht uitsluitend voor WK- en 
OS-roeiers het verschil uitmaakt. 

Wil je het komend seizoen harder 
gaan roeien, en wees eens eerlijk, wie 
wil dat nou niet? Denk dan aan wat je 
heel goed, ook als je niet in de boot 
zit, kunt trainen. Hoe? Motor één op 
de fiets en Motor twéé door lekker je 
buikspieren en alles wat je verder om 
het lijf hebt, te trainen. Bijvoorbeeld 
met ‘planken’ iedere ochtend: gestrekt 
op je ellebogen en je tenen als een 
plank op je matje. Iedere dag een 
halve minuut meer. Je zult het gaan 
beleven: je gaat roeiers inhalen! u

*) Menskracht

Deze beker is de ‘Cornelis Tromp 
Heren Skiff’-beker. De winnaars staan 
gegraveerd op de beker met de oudste 
datum in 1938. Hein Valkenburg 
mocht de beker houden toen hij hem 
voor de derde maal in suc-
cessie won, ik meen in 1954. 
Hein gaf ons ook vijf kleine 
bekertjes met emaillen vaantje 
mee die werden gewonnen 
door vijf leerlingen van hem. 
Deze bekertjes, met hun namen 
erin gegraveerd, werden aan 
Hein geschonken als dank voor 
zijn coaching. Reinier Dehn 
is bezig deze bekertjes op een 
houten latje te monteren voor 
de vitrine. In de vitrine in de 
hal staan een paar vergelijkbare 
bekertjes.  

6 INSTRUCTIE

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

BIJZONDER

Saskia Teppema / commissaris opleiden 

MK of de kracht van twee motoren
Beentrap en hangen aan je buikspieren

Arnoud Carp

Wissselbeker uit 1938
Hein Valkenburg schenkt deze beker aan Tromp



Bij Tromp zijn wij gezegend met 
prachtig roeiwater. Mooi breed 
 kanaal, de vissersplaats, Tromp-ei-
land, Wilderland en de afslagen naar 
de Wijde Blik en het Wijde Gat. Wie 
kent het niet? Maar een mens wil 
ook wel eens anders, dus met onze 
roeiploeg zoeken in het ruime aan-
bod van toertochten in den lande. 

De keuze viel op de Zaanmarathon, 
georganiseerd door WRV de Zaan 
in Zaandijk, gepland op 14 mei. 
Langs het industrieel erfgoed van de 
Zaanstreek, de molens op de Zaanse 
Schans, de fabrieken van onder meer 
Verkade (jawel, van de meisjes van) 
en de pakhuizen langs de Zaan. Langs 
West-Graftdijk, Spijkerboor, door de 
Poelsluis en dan verdwalen in het 
aaneengesloten veenweidegebied met 
honderden eilandjes omgeven door 
rietkragen en smalle sloten in het 
Wormer- en Jisperveld. Het leek ons 
wel wat, al voelt het wel een beetje als 
vreemdgaan om ons eigen roeiwater 
te verlaten en aan deze marathon deel 
te nemen.
 
De voorbereiding ging een beetje 
met horten en stoten. Binnen onze 

roeigroep ‘Fabbers’ (tja, what’s in a 
name?) wordt een team geformeerd, 
maar begin mei blijkt dat teamleden 
door ziekte of zorgplicht moeten 
afvallen. We gaan opnieuw vreemd: 
niet-Fabbers Martin Zijderveld en 
Willem Luijer worden gevraagd om 
in te vallen. 
Een tweede hobbel is het vervoer 
van de Karel Doorman: de kleine 
botenwagen bezet, en wie heeft er 
nou zo’n grote auto dat hij de grote 
boten wagen kan trekken? Opnieuw 
vreemdgegaan: Hemus blijkt met 
twee teams deel te nemen aan de 
 marathon en is bereid met hun boten-
wagen een klein stukje om te rijden: 
wij krijgen een lift!

‘s Ochtends om 
9.00 staan wij de 
boot in Zaandijk 
op te riggeren met 
prachtig zonnig en 
warm weer. Nog 
Molendag ook, dus 
de wieken van alle 
molens langs de 
Zaan draaien met 
volle zeilen dat 
het een lieve lust 
is. De beschrijving 
van de route klonk 
lyrisch, maar is dat 
ook echt. De Zaan 
meandert in de 
ochtend nog lek-
ker rustig langs de 
stokoude Zaanhuis-
jes, daar waar die 

bij thuiskomst in de middag verandert 
in een ‘klotsbak’ vanwege de vele 
pleziervaart. Maar dat laatste stukje 
staat dan ook haaks op de rust in de 
vogelrijke natuur van het Wormer- en 
Jisperveld: GENIETEN! De marathon 
kan als wedstrijd worden geroeid 
omdat de tijd wordt opgenomen, met 
een heuse stop van de tijd als je door 
de Poelsluis moet. Wij hebben vooraf 
echter afgesproken de 50 km recrea-
tief te roeien: lunch, drinken en een 
goed humeur mee. Onderweg nemen 
wij dan ook uitgebreid de tijd om te 
pauzeren als andere ploegen zwetend 
en zwoegend voorbijroeien. Niet we-
tend waar de sluis precies ligt nemen 
wij zelfs een uitgebreide drinkpauze 

100 meter voor het punt waar de tijd-
waarneming stopt! Bij aankomst word 
je onthaald met een schippersborrel, 
soep en broodje; je krijgt een potje 
Zaanse mosterd als aandenken. Qua 
tijd eindigen wij als middenmoter 
in het deelnameveld, dus al hebben 
wij nooit in deze teamsamenstel-
ling geoefend, met dat roeien zit het 
wel goed. Bovendien weten wij nu 
waar Abraham de mosterd haalt. Dat 
vreemdgaan in vreemd roeiwater en 
team beviel ook goed: het smaakt naar 
meer! u

7 MARATHONROEIEN
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Martin de Bruin

Vreemdgaan
Zaanmarathon

De Gijs&Brechtjes zijn even met 
vakantie.



8 INSTRUCTIE

Ryanne Manders roeit sinds een 
jaar bij Tromp en heeft haar draai 
er helemaal gevonden. In een jaar 
haalde ze haar basisbevoegdheden 
en nu heeft ze de social media voor 
Tromp opgepakt en is ze begonnen 
met instructie geven. De redactie 
vroeg haar iets over haar eerste jaar 
te schrijven. 

Ryanne Manders (1995) heeft in een 
jaar haar draai gevonden op Tromp
Vorig jaar juli ben ik begonnen met 
roeien bij Tromp. Ik kwam terecht in 
de vrijdagmorgenlesgroep van Astrid 
Hagen en Bianca Verheijen. Leren 
roeien leek me makkelijk. Al die oude 
mensen doen het immers toch ook? 
Maar daar kwam ik al gauw op terug. 
In balans blijven, ontspannen, de 
volgorde van de bewegingen leren. 
Net yoga! 

Zo makkelijk is dat toch niet op 
het water. Ik werd meteen in zo’n 
robuuste blauwe C1 gezet, de Lode-
wijk. We moesten elkaar even leren 
kennen, maar uiteindelijk werden 

we vrienden. Aan het eind van het 
seizoen mocht ik afroeien en werden 
we alweer van elkaar verlost. 
In de winter startten we voor ons 
stuurdiploma (st1). Een hele andere 
tak van sport. Stuurboord, bakboord, 
wat was welke kant ook alweer? Ik 
leerde sturen, commando’s geven, 
maar nog veel belangrijker: overtui-
gend redeneren, leidinggeven en in-

spelen op spannende situaties. 
‘Wat zou Bianca in dit geval 
doen?’ werd mijn mantra.

Veel levenslessen worden niet 
alleen geleerd ín de boot. Het 
roeileven aan wal is afgelopen 
jaar net zo belangrijk geweest. 
Het klinkt cliché, maar waar 
het normale leven op pauze 
werd gezet door Covid begon 
het roeileven voor mij bij Tromp. En 
dat allemaal samen met mijn favoriete 
team! Onze huidige roeisquad in de 
gladde vier bestaat uit een mooi stel 
samengeraapte enthousiastelingen die 
op verschillende dagen van de week 
instructie hadden, maar het zo naar 
hun zin hadden met elkaar dat ze ons 
wel samen in een bootje moesten 
stoppen. 

Met hen heb ik afgelopen jaar veel 
toertochtjes mogen maken, met als 
hoogtepunt natuurlijk de tocht over 
de Douro in Portugal. 
Als ik terugkijk 
op het afgelo-
pen roeijaar, 
dan denk ik 
vooral aan de vriendschappen die ik 
heb opgedaan. En natuurlijk is het 
roeien an sich heel leuk. Zodra je het 
kanaal opvaart, kom je uit de waan 
van de dag. Zeker tijdens het roeien in 
een ploeg. In het dagelijks leven heb 

ik een vrij drukke baan, waarbij er bij 
wijze van spreken altijd wel werk ligt. 
Het ploegroeien eist concentratie en 
dwingt mij te stoppen met werken en 
mijn hoofd leeg te maken in de boot. 
Wel ‘recht over de kiel dat hoofd’, 
hoor ik Astrid zeggen.  

Af en toe denk ik bij mezelf: jeetje 
een jaar geleden zat ik nog in de natte 
bak, en nu roeien we stad en land af! 
Het is zelfs een beetje een verslaving 
geworden! En sindskort ben ik ook de 
social media voor Tromp gaan doen, 
samen met ploeggenootje Timo Was-
senberg en het jeugdbestuur. 

Tromp is al een tijd 
actief op sociale media 
en met name op Insta-
gram hebben we een 

groeiend aantal volgers. Voor Tromp 
heb ik een nieuwe Facebook-pagina 
gemaakt waar al het reilen en zeilen 
van de vereniging op wordt gepost. 
Omdat ik het zo leuk vind heb ik zelfs 
een camera van iemand overgenomen 
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Ryanne Manders

Mijn eerste jaar bij Tromp 
Van natte bak naar gladde vier!
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Volg Tromp via Instagram en 
Facebook.
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om naast het roeien nog een nieuwe 
hobby uit te proberen. Volg je onze 
Instagram en Facebook nog niet? 
Neem dan zeker een kijkje! Like en 
deel al je roeifoto’s online via onze 
socials en nodig vooral iedereen uit 
om onze pagina’s ook te liken en te 
volgen.*

Nu ik de eerste bevoegdheden heb 
gehaald en de Tromp-instructeurscur-
sus (TIC) heb gevolgd, mag ik zelf 25 
keer lesgeven onder begeleiding van 
coördinator Marit Versteeg. De TIC en 
het lesgeven zijn zeer leerzaam voor 
mijn eigen roeitechniek. Je leert er 
niet alleen te observeren, maar ook 
om met positieve energie een behan-
delplan op te stellen! ‘Plan, do, check, 
act’ hoor ik mijn collega’s op kantoor 
zeggen. Van tevoren probeer ik altijd 
een mooi plannetje op te stellen, 
maar vaak loopt de dag toch anders 
dan je had gedacht. Leg uit, laat de 
pupil het doen, controleer of hij het 
heeft begrepen en stel bij waar nodig. 
Maar als ik iets zou willen meegeven 
is dat vooral: roeien is leuk! Leer van 
elkaar en geniet van de kleine stapjes 
die je maakt! Voor je het weet roei je 
wellicht ergens op de Douro! u

*Volg Tromp via Instagram en Facebook!
@hrv_cornelis_tromp|Instagram
Hrv Cornelis Tromp | Facebook

We zijn omringd door natte grijze 
wanden die hoog boven ons uit to-
renen, uit stalen constructies aan de 
voor- en achterkant spuit nog water, 
onder ons is het water gestopt met 
bewegen, hoog boven ons zien we de 
lucht. In de kathedraal die zojuist is 
ontstaan is de akoestiek overweldi-
gend en de atmosfeer bijna sacraal.  
We voelen ons nietig.

We zijn in een van de vijf sluizen die 
we op de rivier de Douro gaan passe-
ren, en zijn net ruim 30 meter gezakt. 
Wij zijn met een gelegenheidscoalitie 
die bestaat uit Victoria uit Seattle, 
Yvonne uit Dordrecht, en van Tromp 
Ryanne Manders, Jelle Riemersma en 
Noud Cornelissen, wiens idee het was 
en die het allemaal heeft geregeld, 
waarvoor veel dank.

De tocht in Portugal bestaat uit vijf 
dagen roeien met een totale afstand 
van ongeveer 150 km, we overnach-
ten telkens op een andere plek langs 
de rivier en eindigen in het centrum 
van Porto. De treinreis naar Pocinho 
is al een feestje, jaren 50-boemel net 

geen stoom meer en veel uitzicht op 
de Douro.

Verwend als wij zijn met de boten van 
Tromp verloopt de kennismaking met 
deze boot even wat stroef: het is een 
zware diepe kunststof boot, kort en 
degelijk in verband met de rotsach-
tige omgeving, maar het went snel. En 
één voordeel: er is voldoende ruimte 
voor al onze tasjes en flessen.

De organisator, Pedro, van Row for 
Fun,* blijkt een fantastische kerel. 
Hij en zijn maatje Bernardo in het 
verplichte volgbootje hebben alles 
onder controle, dat blijkt ook uit de 
geweldig mooie overnachtingslocaties 
en maaltijden.

De natuur in het eerste gedeelte van 
de tocht is ruig en de omgeving is 
praktisch onbewoond, smalle kloven 
en brede bochten wisselen elkaar 
af. Tijdens de tocht verandert het 
landschap. De wijn- en olijfgaar-
den  komen in beeld, opvallend hoe 
schoon de rivier is. Geen blikje, zak 
of plastic fles is voorbijgekomen, tot 
bijna de laatste dag.

We raken gewend aan het tapen van 
onze handen en vingers, het wisselen 
van plek en we komen goed in onze 
slag. De Trompers in ons gezelschap 
roeien allemaal een jaar of wat en dit 
is voor mij de eerste keer dat ik zo 
lang zoveel roei! Lekker, maar ik voel 
het wel.

Jelle Riemersma

Vijf dagen roeien op de Douro 
Smalle kloven, brede bochten



Als de reis vordert raken we gaande-
weg ook gewend aan de Portugese 
lunch waarbij we al snel het idee los 
moeten laten om na een uur alweer 
verder te willen roeien. Bij de wijn-
proeverij onderweg, met uitstekende 
lunch, was er godzijdank een lange 
siësta met hersteltijd om bij te komen 
van de versnaperingen en alle wijn 
en port. Daarna was het nog 12 km 
roeien maar ach ...
Er is opvallend weinig ander verkeer 
op de Douro, we zijn grotendeels 
alleen. Gelukkig was dat ook het 
geval in de sluizen. Die sluizen waren 
toch wel een van de spectaculairste 
onderdelen van de tocht, het verval is 
ongekend (in de grootste sluis zakte 
het water met wel 35 meter!) en de 
constructies imposant, echt heel gaaf.
En zo leuk om iedere bocht weer een 
nieuw uitzicht voor je te zien ver-

schijnen, ook als je niet stuurt.
De laatste dag roeien we 42 km, en 
eindigen we in Porto tussen alle be-
kende bruggen midden op een kade 
waar tussen de restaurants roeiclub 
Club Fluvial Portuense zit. Het water 
is ruw, passerende boten zorgen voor 
een paar flinke binnenklotsers, maar 
we leggen goed aan. Veel respect voor 
de roeiers van hier, ons kanaal is een 
couveusekamer vergeleken met deze 
locatie, maar we zijn er. Het was gran-
dioos, en smaakt naar meer, veel dank 
aan Pedro en aan Noud die zo gek 
was ons mee te nemen. u

*Voor meer info over het roeien op de Douro zie 
de website 
Row for Fun – Rowing Tour Across the 
Douro

Na twee jaar roeiden er weer twee 
Tromp-ploegen mee met de Voga-
longa in Venetië
De wereldwijde coronapandemie 
heeft ook de telling van de Vogalonga 
in Venetië beïnvloed.
In 2019 roeiden we mee met de 45e 
Vogalonga, in 2022 werd de 46e Vog-
alonga gehouden.
Na de voorbereidingen in het voorjaar 
vertrokken op 2 juni twee ploegen 
van Tromp naar Venetië om daar op de 
eerste pinksterdag deel te nemen aan 
de traditionele Vogalonga.
Een roeitocht van ca. 30 kilometer 
door Venetië en over de lagunes naar 
het eiland Burano en 
vervolgens terug door 
Murano weer naar 
Venetië.

De vlucht naar Venetië 
kwam bijna in gevaar 
door de aangekondig-
de stakingen op Schip-
hol. Op het allerlaatste 
moment werden deze 
stakingen afgeblazen. 
En na al het nieuws 
over de hectiek op 
Schiphol toch even een 

positief geluid. We kwamen iets over 
zessen in de ochtend aan op Schiphol 
en om half zeven zaten we achter de 
security al aan de koffie. 

Venetië lag badend in de zon op ons 
te wachten. Er leek niets veranderd. 
Hoewel de stad minder vol oogde dan 
andere jaren.
Na twee jaar stilstand was er bin-
nen de organisatie van de Vogalonga 
wel iets veranderd. Zo kregen we op 
vrijdag een paniektelefoontje van de 
chauffeur van Euros Road Company. 
Ze mochten met de botenwagen 
Tronchetto niet op. Het haventer-

TOERTOCHTEN10 ROEITOCHTEN
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Martin Nieuwenhuijse

Vogalonga 2022
Na twee jaar roeiden weer twee Trompploegen mee



rein was afgesloten door politie. De 
langzaam groeiende file met boten-
wagens werd tegengehouden. Na 
heen-en-weergebel met de organisatie 
moesten alle botenwagens rechtsom-
keert maken. Ze kregen een parkeer-
terrein in Mestre toegewezen. Slecht 
nieuws voor de roeiers. Mestre ligt 
op het vaste land en het toegewezen 
parkeerterrein lag ca. 3 kilometer van 

het water verwijderd. Aan het einde 
van de dag ontvingen we het verlos-
sende bericht dat alle botenwagens 
de volgende dag om 10 uur toch naar 
Tronchetto mochten. Daar was een 
uithoek gereserveerd voor de deel-
nemers van de Vogalonga. De eerste 
hobbel was genomen.

Ook het bureau waar de deelnemers 
zich moeten melden 
voor het afhalen van 
de rugnummers was 
niet meer op de oude 
locatie te vinden. In 
hele kleine lettertjes 
was op de website te 
lezen dat het bureau 
dit jaar te vinden 
was op het adres San 
Marco 3998. We had-

den het grote 
geluk dat ons 
hotel ongeveer 
in dezelfde 
hoek van de 
wijk San Marco 
ligt, zodat onze 
zoektocht naar het 
bureau niet al te veel 
tijd in beslag nam.

Dit jaar waren er ruim 
1900 ploegen op het 
water. Ruim 8000 
roeiers. In de lokale 
media werd vermeld 
dat ruim 60% van de 
deelnemers uit dames 

bestond. De VeneziaMestre Il 
Gazetta publiceerde met vette 
koppen: ‘Vogalonga al femminile, il 
60 per cento è donna’.
De tocht was als altijd weer geweldig! 
Zelfs na elf keer blijft de Vogalonga 
een fantastisch evenement. Als je met 
je boot te midden van die armada van 
boten ligt en het startschot klinkt met 
het daaropvolgende gejuich van al die 
duizenden roeiers, zorgt dat elke keer 
weer voor een kippenvelmomentje. 
Een groot lint van roeiboten van al-
lerlei kaliber slingert zich tussen de 
eilanden door. 

Het is een roei-evenement waar je 
eigenlijk nooit genoeg van krijgt. De 
unieke omgeving, het prachtige roei-
water, de enorme kleurrijke armada 
van gondels, drakenboten, kerkebo-

ten, achten, zessen, C4’en, C3’en, 
dubbelwherry’s, enkele wherry’s, 
dubbelsculls, skiffs, waterfietsen, 
kajakkers en suppers zorgen voor een 
niet te beschrijven sfeer op het water.
En wanneer heb je nu de kans om te 
roeien op een stil Canal Grande in 
Venetië?

Prisci Priems, Mirjam Snoek, Hetty 
Goutier, Jacques en An Ahlrichs, Peter 
Krenn, Dirk Klokke, Lennart Fagel, Ed 
van Gent en Michiel ten Brink: harte-
lijk dank voor jullie bijdrage aan deze 
zeer geslaagde Vogalonga!

De Vogalonga van 2023 die op 28 
mei wordt gehouden staat al in mijn 
agenda. u

11 ROEITOCHTEN

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina

De duiker regelt het binnenvaren.



12

Natroviweemus

Een zwoele zomeravond, 22 juni 
2022. De cijfercombinatie belooft al 
weinig goeds. 

Het is half zeven in de avond. Een 
verpleegkundige van het Meander 
Ziekenhuis in Amersfoort kijkt ver-
veeld uit het raam. Haar dienst is pas 
net begonnen maar met haar hoofd 
zit ze buiten op een terras. Op het 
parkeerterrein beneden ontwaart ze 
een groepje mensen met sporttassen 
vermomd als horrorclowns. Som-
migen staan zich nog te schminken. 
Een flauwe grap of een terroristische 
aanslag? Ze rent de gang op om het 
afdelingshoofd erbij te halen. Je kan 
tegenwoordig niet alert genoeg zijn. 
Als ze terugkeert bij het raam is het 
groepje spoorloos verdwenen. 

Terwijl de spanning in het ziekenhuis 
oploopt en er driftig met instanties 
wordt gebeld, lopen de horrorclowns 
iets verderop onopgemerkt door het 
hoge gras. Door een deur in een hek, 
die iemand voor hen heeft geopend, 
bewegen ze zich richting de Eem. 
Doelwitten genoeg op het nabijgele-

gen industrieterrein. Het groepje is 
alweer uit ieders zicht verdwenen. 

Verlossende woorden
Diezelfde avond, drie uur later, zitten 
op het terras van de Amersfoortse 
Roeivereniging Hemus verschillende 
groepjes roeiers zich te laven aan het 
bier. De late avondzon trekt lange 
schaduwen over het terras. Opeens 
springt een man op een stoel en 
begint de aanwezigen luidkeels toe te 
roepen. Hij is moeilijk verstaanbaar, 
laat een pauze vallen en kijkt dreigend 

rond. De roeiers op het ter-
ras zijn muisstil. Gespannen 
wacht iedereen op wat hij 
gaat zeggen. 

Dan spreekt hij de verlos-
sende woorden: ‘… de rode 

badeend voor de 
origineelste ver-
momming gaat naar 
…’ de stilte is nu te 
snijden ‘… de Hilver-
sumse horrorclowns 
van Cornelis Tromp’. 
Luid applaus, gejuich 
barst los, de horror-
clowns kunnen hun 
geluk niet op, ze dansen op 
de tafels. Pruiken en brillen 
met feestneus vliegen in het 
rond. In het nabijgelegen 
Meander Ziekenhuis slaakt 
het personeel een zucht van 
verlichting. De ‘dreigende 
terroristische aanslag’ was 

niets minder dan de jaarlijkse Natro-
viweemus-wedstrijd op of rond de 
langste dag. En het thema was ‘circus’.

In de ‘heat’ van de strijd
Ook Tromp was van de partij met 
een mixed-acht. Onze horrorclowns 
bevonden zich in goed gezelschap 
van een complete kudde circustijgers, 
circusdirecteuren met hoge hoed en 
zweep, acrobaten in snelle gouden 
pakjes en meer ongeregeld volk. Er 
werden op de Eem twee heats van 
1000 meter geroeid met boord- en 

skullachten. De horrorclowns onder 
de bezielende leiding van circusdirec-
trice Hetty Goutier ondervonden met 
hun breed uitwaaierende pruiken 
zichtbaar nadeel van de wind. Ook 
in de tweede heat moesten ze na een 
veelbelovend sterke start toch de ge-
stroomlijnde tijgers van Hemus voor 
zich laten. 

Origineelste
De tijgers gingen uiteindelijk als 
snelste acht met de glazen badeend 
aan de haal. Maar de horrorclowns 
van Tromp wonnen overtuigend in 
de categorie origineelste vermom-
ming. Zij mochten de grote rode 
badeend mee naar huis nemen. Die 
eer was des te groter omdat Hemus 
dit jaar eigenlijk had besloten om 
de origineelste vermomming niet te 
laten meewegen in de eindscore. Dat 

Johan Huizinga, commissaris recreatieroeien

Horrorclowns en badeendjes
‘Uitwaaierende pruiken nadelig in de wind’

COMPETITIE
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besluit was ingegeven door de wat 
teleurstellend lage opkomst. Naast de 
ploegen van Hemus waren alleen De 
Eem en Cornelis Tromp als buiten-
verenigingen vertegenwoordigd. Het 
vermoeden bestond dat veel nuchtere 
roeiers absoluut geen zin hadden in 
rare verkleedpartijen. Desondanks 
waren bijna alle ploegen in circuste-
nue gestoken compleet met net geen 
brandende hoepels voorop de boot 
gemonteerd. 

Puike pruiken
Kortom, het was weer een ouderwetse 
Natroviweemus. Er werd veel gela-
chen, tussendoor nog even serieus 
geroeid en aangenaam nageborreld op 
het prachtige terras van Hemus. Toen 
de Trompers de laatste biertjes en de 
laatste fles wijn die nog in de soos 
te vinden waren, achterover hadden 
geslagen, bliezen ze de aftocht. Op 
het parkeerterrein van het Meander 
Ziekenhuis verdwenen de pruiken 
in de sporttas en de badeend onder 
de achterruit. Het ziekenhuis had de 
gordijnen gesloten. Met veel dank aan 
Hemus voor de uitstekende organisa-
tie en het gebruik van hun achten. 

Tromp-deelnemers waren dit jaar: 
Susanne Kranenburg, Ingrid van Om-
meren, Chris Fahner, Jacques Ahlrichs, 
Johan Huizinga, Martijn Kruithof, 
Nynke Koopen, Brigitte Voogt en 
Hetty Goutier (stuur). u

De Familie-BBR in combinatie met 
een toertocht op de tweede zondag 
van september valt niet meer weg te 
denken uit de evenementenkalender 
van Tromp. Dus noteer hem voordat 
je op vakantie gaat: 11 september. 

Mis het niet. Waarom? Omdat het alle 
soorten roeiers samenbrengt in één 
evenement. Familieroeiers, roeifami-
lies, recreatieroeiers, fanatieke roeiers, 
serieuze roeiers, feestroeiers, taarten-
bakkers en terrasplakkers.

Het is de feestelijke aftrap van het 
nieuwe seizoen. Het is het eerste 
Brug-tot-Brug Roeien en het is een 
van de laatste toertochten van het 
lopende jaar. Het is een familie-evene-
ment, een sociaal evenement en het is 
werkelijk voor iedereen, van jong tot 
oud en van beginner tot oude rot in 
het vak. Dus schrijf je in.

Iedereen kan deelnemen
Heb je geen idee wat het inhoudt, lees 
dan nog even door. Het BBR is een 
krachtmeting voor jezelf en je ploeg-
makkers. Acht keer in de maanden van 
september tot en met april wordt er 
geroeid over 2700 meter tussen de 

Eerste en de Tweede Brug. Het gaat 
erom je tijd telkens wat te verbete-
ren en eindigt met jouw individuele 
plaats in het algemeen klassement 
aan het eind van het seizoen. Er mag 
geroeid worden in alle soorten boten, 
van C-boten en wherry’s tot glad ma-
teriaal. De verschillen in boottypen, 
leeftijd, ervaring en geslacht worden 
allemaal verrekend. En iedereen kan 
deelnemen, graag zelfs, of je nu nog 
in de instructie zit of al aan de Olym-
pische Spelen hebt deelgenomen. 

Familie-boot
En bij de familie-BBR mogen ook 
nog eens familieleden meedoen, van 
opa’s en oma’s tot aan kleinkinderen, 
allemaal in één boot. Heb je een fami-
lielid dat beregoed kan roeien, dan is 
dit je kans om zelf ook eens iedereen 
voorbij te knallen. En ze hoeven echt 
niet allemaal lid te zijn van Tromp. 

Ben je meer een liefhebber van 
toertochten maar wil je ook best eens 
dat wedstrijdgevoel proeven, dan is 
dit ook jouw kans. Je roeit eerst op je 
dooie gemak met een stel vrienden 
een bescheiden toertocht. Daarna 
parkeer je de boot bij de Tweede Brug 

en schreeuw je de longen uit je lijf 
om de startende BBR-deelnemers aan 
te moedigen bij hun start. Maar daar-
mee is de kous niet af. Tot slot neem 
je ook zelf deel aan het BBR, je tijd 
wordt geklokt en de snelste wherry of 
C-boot valt in de prijzen.

Borrel en taart
Is dit allemaal een beetje veel van 
het goede en ben je meer een trage 
starter na die luie zomervakantie, dan 
kom je toch alleen naar de borrel na 
afloop. Oude bekenden tegenkomen, 
verhalen uitwisselen en misschien 
wel een verrassend lekker stuk taart 
weghappen. Want het inschrijfgeld 
bij het Familie-BBR annex toertocht 
is zoals altijd een zelfgebakken taart. 
En ook daarmee kan je in de prijzen 
vallen.  u

13
Johan Huizinga, commissaris recreatieroeien

Familie-BBR: een traditie en een must
en val met een taart in de prijzen

COMPETITIE
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Elk jaar organiseert Tromp de Tromp 
Boat Races, kortweg TBR genoemd. 
De TBR start bij de derde brug 
en eindigt 5,2 kilometer later bij 
Tromp. Er zijn deelnemers van alle 
leeftijden in vrijwel alle bootty-
pen. De TBR maakt deel uit van de 
nationale roeikalender van de KNRB.  
Deelnemers loven elk jaar weer de 
goede organisatie en leuke sfeer. Dat 
wordt gerealiseerd door vele vrijwil-
ligers. 

In 2022 vinden de races plaats in het 
weekend van 15 en 16 oktober. 

De – inmiddels al voor de zesde 
keer – tweedaagse Tromp Boat Races 
zijn voor onze vereniging altijd een 
bijzonder evenement. Een evenement 
dat alleen dankzij veel vrijwilligers 
gerealiseerd kan worden. Want er 
komt veel bij kijken. 
En zoals bij veel dingen die worden 
georganiseerd: The Devil is in the 
Details. En daarvoor kan de TBR-com-
missie  al ruim 35 jaar lang rekenen 
op een vaste kern van  vrijwilligers, 
die gelukkig elk jaar weer wordt 

aangevuld met leden die het leuk 
vinden om de handen uit de mouwen 
te steken. 

Vooral voor nieuwe leden is het een 
uitgelezen moment eens kennis te 
maken met een groot wedstrijdeve-
nement. En …  om nieuwe mensen 
binnen de club te leren kennen.
Begin je vaak in een vaste instructie-
groep, roei je in een vast ploegje en 
heb je een vaste tijd waarop je actief 
bent: tijdens de TBR tref je vast andere 
leden, wanneer je met hen samen 
actief bent tijdens de opbouw, op de 
vlotten, als tijdwaarnemer, bij het 
smeren van broodjes, het assisteren 
op het botenterrein of als regelaar 
die deelnemers en gasten letterlijk en 
figuurlijk in goede banen leidt. 

Elk jaar worden er ook weer nieuw 
talenten ontdekt die het leuk vinden 
om een bepaalde rol in te vullen of 
over bijzondere handvaardigheden, 
kennis of creativiteit beschikken. 

Ook bij de TBR geldt: vele handen 
maken licht werk. Binnenkort kun 
je een mailbericht verwachten, met 

daarin verdere 
toelichting over de 
manier waarop je 
je kunt aanmelden. 
We hebben er ver-
trouwen in dat we 
ook dit jaar weer 
kunnen putten uit 
een flinke groep 
enthousiastelingen. 
Dat maakt de 
inroosterpuzzel 
eenvoudiger en kan 
een brede Tromp-
familie aan roeiend 
Nederland
 (en altijd een 
aantal buitenlandse 
gasten) laten zien 
hoe gastvrij wij 
ons mooie roeiwa-
ter graag met hen 
delen.  

Een groep vrijwilligers van wie de 
TBR altijd een veel langer aanlooptra-
ject vraagt zijn de medewerkers van 
de ledenwerkplaats. Niet alleen het 
roeimateriaal wordt voor de wedstrijd 
in tiptop conditie gebracht, maar ook 
het materiaal voor het uitzetten van 
de baan, het ophangen van borden 
en spandoeken, het voorbereiden 
van speciale voorzieningen, snoeien 
en schoonvegen van de baan, wordt 
in de weken voor de TBR door hen 
verzorgd. Ook hier zijn extra handen 
welkom. 

Wat corona gaat betekenen dit najaar 
weet nog niemand. Bij de voorberei-
ding gaan we uit van de TBR in de 
vertrouwde vorm. En dat wordt vast 
weer een spektakel. 
Zorg dat je erbij bent. u

Jetske Drijver, TBR-commissie

Tromp Boat Races 2022
‘Vele handen …’

Doe je mee als vrijwilliger?

WEDSTRIJDEN
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20 juni: een mail van Saskia 
 Teppema in mijn mailbox.
‘Ha luitjes, 3 juli is de 55 km-tocht, 
rond 8.15 start, via Vecht en verder. 
Rond 15.30 weer terug, leuke stops 
onderweg o.a. in Weesp. Borrel na. 
Vast iets voor - een aantal van - jul-
lie? En wellicht kennen jullie nog 
anderen die ik zo gauw niet kan ver-
zinnen? Kan in een twee, glad vier, in 
een C vier of vijf. Of in een acht … 
Als ik meega met jullie, hebben we 
een C5, om de beurt sturen’.

Met de lijfspreuk van Pippie Langkous 
in gedachten ‘Ik heb het nog nooit 
gedaan dus ik denk dat ik het wel 
kan’, mailde ik Saskia ‘Leuk’.

Twee dagen later was de boot vol: 
Naast Saskia waren Lutske Augus-
tijn, Saskia Gambon, Anne Keirse en 
Marie-Jet Fennema van de partij. Voor 
de zekerheid stuurde Saskia er nog 
een mail achter aan ‘Weten jullie het 
zeker’? ‘Ja, we wisten het zeker’.

Onder het motto ‘een goede voor-
bereiding is het halve werk’, werd 
er van alles gepland; Zoomen, app & 
proviand voor onderweg en noem 
maar op. Goedgehumeurd stonden 

we op zondag 3 juli op 
het vlot. De weergoden 
waren ons goed gezind. 
Op een kleine bui na, was 
het een prachtige dag om 
te roeien. 

Het was een mooie tocht 
die voerde via het Hilver-
sumse kanaal en het sluisje 
naar de Vecht. Bij Nieuwer-
sluis kregen we een zak 
met proviand aangereikt 
en een bak yoghurt voor 
Lutske. Een Tromp-ploeg 
zette ons professioneel 
over het Amsterdam Rijn-
kanaal, tussen de beroeps-
vaart door. Een prestatie 
op zich. Aan de overkant 
wachtte de Angstel. Rustig 
voeren we door tot dat 
er behoefte was aan een 
sanitaire stop. De vraag 
was ‘waar’. Wat kilometers 
verder, lukte het uiteinde-
lijk. Via de Angstel kwa-
men we Abcoude binnen. 
We werden onthaald met 
een spatje regen en muziek 
die uit een café op de brug 
schalde. Het ijsje lieten 

we vanwege de regen maar even 
zitten. Dat kwam vast nog wel. 
Door de smalle kanaaltjes tussen 
de huizen van Abcoude en liggend 
onder lage bruggen door, bereik-
ten we het immer wonderschone 
Gein. Bij Driemond werden we 
weer over het Amsterdam Rijnka-
naal gezet en kwamen we Weesp 
binnen waar de dames van de 
roeivereniging Weesp de koffie 
voor ons klaar hadden staan. Na 
de koffie hup de boot weer in, 
houten konten of niet. Geroeid 
moest er worden. Terug over de 
vecht, langs het eiland van Neder-
horst Den Berg en Nigtevecht, het 
sluisje door en via het kanaal weer 
terug naar Tromp.

Als hekkensluiters roeiden we 
tegen 18.00 uur de haven van 
Tromp binnen waar de borrel 
op ons wachtte. We hebben een 
fantastische dag gehad. Van het 
ijsje is het niet gekomen. Volgend 
jaar een nieuwe ronde en nieuwe 
kansen.  
Dank aan allen die geholpen 
hebben om deze dag mogelijk te 
maken.

Zondag moe naar bed en het 
gevoel hebben dat je nog op het 
water zat. u

TOERTOCHTEN

Marie-Jet Fennema

Prestatietocht 3 juli 2022
Angstel en Gein

Om 8.30 de boot in en het kanaal op richting het Sluisje.

 ga naar volgende pagina ga naar inhoudspagina
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Verslag van de prestatietocht in de 
Ans Beijerman met Louis Wiljes, 
Frank Kaiser, Hans de Ridder, Johan 
Huizinga en René Gast.

Zondag 8 uur, nog nooit zo vroeg op 
de club geweest. Er zijn al roeiers die 
hun boot in het water leggen en het 
terras zit ook al vol. Een alleraardigste 
meneer heet me welkom en vertegen-
woordigt blijkbaar het ontvangstco-
mité.
Binnen een half uur is het hele vlot 
bezet en zijn 11 wherry’s en C-boten 
klaar voor vertrek. Vijf ploegen van 
Tromp en de rest uit verschillende 
delen uit het land. 

De prestatietocht is 55 km, hand-
schoenen en preventief plakken van 
pleisters tegen de te verwachten 
blaren, twee liter water per persoon 
en een voorraad boterhammen en 
appels. Pikhaak, peddel, kaart en een 
verbanddoos. Wat kan er misgaan?

We vertrekken. De zon schijnt, lek-
ker windje en niet te warm. De 
tocht tot ‘t Hemeltje is als vanouds 
en wordt routinematig genomen. 
De sluiswachter neemt de tijd zoals 
gewoonlijk waardoor iedereen min 

of meer gelijktijdig de sluis 
in vaart. Even wennen met 
het langszij leggen van de 
riemen; het water dat zeker 
een meter moet stijgen om 
op het niveau van de Vecht 
te komen. Nooit geweten dat 
het verschil zo groot was.

Dan breken we uit de sluis 
en varen met een lekkere 
tegenwind de Vecht op. Re-
laxed richting Utrecht en na 
een half uur komen we aan 
bij Loenersloot. Onderweg 
veel fotograferende fietsers, 
wandelaars en bootbewoners. 
Je zou denken dat ze hier wel 
wat gewend zijn maar een 
colonne van elf roeiboten 
blijkt een foto-opportunity. 
Door naar Nieuwersluis. 
Meteen na de brug is er een 
afslag richting Amsterdam-
Rijnkanaal. Een viertal boten 
voor ons roeit door en mist 
de afslag. Niet verwonder-
lijk want het gat waar we 
onderdoor moeten is zo smal 
en laag dat je niet verwacht 
er met een boot doorheen te 
kunnen. Een man in een kot-

tertje roept dat er al meerdere boten 
doorheen zijn gegaan. We besluiten 
hem te vertrouwen.

Rustig eropaf varen, riemen in slip-
stand, een voor een plat achterover-
vallen en dan licht wiebelend onder 
de brug door. De stuur peddelt mee 
en de rest gebruikt de vingers van 
beide handen die als krabben over de 
onderkant van de brug glijden om zo 
nog wat vaart erin te brengen. Aange-
komen bij het kanaal een wapperende 
rode vlag. Wachten op het moment 
om tussen de binnenvaartschepen 
door de oversteek te nemen. Inmid-
dels zijn de verdwaalde boten ook 
weer gearriveerd. Met een toegewor-
pen pretpakket en de beste wensen 
worden we de overkant opgestuurd. 
Vanuit een strak en stil watertje 
komen we in een wildwaterscene 
terecht met golven die van alle kanten 
tegelijk aan komen zetten. Stug door-
roeien, op de benen en voor je het 
weet ben je aan de overkant. 

Dan de Angstel richting Abcoude waar 
de tweede lage en smalle brug op 
ons wacht. Wellicht wat overmoedig 
met iets te veel vaart naderen we de 
brug en realiseren we ons dat deze 
onderdoorgang nog lager is dan de 
vorige. We vallen achterover maar de 
slag blijft doodleuk rechtop zitten. Ik 
voorzie een doodsklap, een knal, al-
lerlei horrorscenario’s komen voorbij 
in die ene seconde. ‘Liggen!’, een 
synchrone wanhoopsgil van de ove-

17TOERTOCHTEN

René Gast

Prestatietocht 55 kilometer
‘De afstand is groter dan verwacht’
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René, met Louis, Johan, Hans 

en Frank in de Ans Beijerman



rige roeiers en Godzijdank, een meter 
voor de onvermijdelijke klap valt de 
slag vliegensvlug achterover en is een 
potentiële onthoofding vermeden. De 
volgende brug gaan we anders doen, 
is na de schrik en een snelle evaluatie 
besloten. Inmiddels zijn we meesters 
geworden in het soepeltjes onder lage 
bruggen doorglijden.

De derde wissel van de stuur volgt en 
we roeien door naar Abcoude tussen 
de vele waterlelies van het Gein door 
naar Weesp. Het kanaal weer over en 
even bijkomen bij de roeivereniging 
in Weesp voor plas- en koffiepauze. 
Tromp-roeiers vullen het terras. De 
vierde wissel van stuur en over de 
Vecht terug naar ‘t Hemeltje. Dit valt 
tegen, de afstand is groter dan ver-
wacht. Zitvlees en onderrug laten we-
ten dat ze er zijn. Net te laat voor de 
sluis wachten we gelaten in het zon-
netje samen met nog een Tromp-boot. 
Het aangeboden koude bier van een 
naastliggende sloep slaan we beleefd 
en met tegenzin af. Laatste wissel 
en dan het bekende stuk terug naar 
Tromp. De zon prikt het zweet in de 
ogen, niemand zegt nog wat, door-
ploegen en denken aan schuimend 
bier houdt ons op de been. Aangeko-
men op het vlot een applaus vanaf het 
terras, borrelhappen en koud bier. De 
prestatietocht, zowel qua afstand als 
qua acrobatiek, een fijne en perfect 
georganiseerde tocht die ik iedereen 
kan aanraden. Waarvoor veel dank aan 
de toercommissie. u

Ze zijn niet altijd even zichtbaar voor 
de vaste roeigroepen, maar ze zijn 
er wel degelijk. Jeugd. Onze eigen 
jeugdroeiers en junioren zijn er 
meestal buiten de grote drukte op de 
vlotten. 
En vanaf maandag 18 tot en met don-
derdag 21 juli nemen ze zo’n beetje 
het hele terrein over: vlotten, water, 
ergometerruimte, paardenwei, terras-
sen en soos. Voor het jeugdroeikamp 
hebben zich 27 kinderen aangemeld, 
die een vol programma krijgen voor-
geschoteld door ons jeugdbestuur.

Tussen tien uur ’s morgens en acht 
uur ’s avonds wodt er veel geroeid 
maar ook gezwommen, spelletjes 
gespeeld, geluncht en ’s avonds lekker 
gegeten. 
De kinderen zijn tussen de tien en 
vijftien jaar en de begeleiding gebeurt 
door het jeugdbestuur, dat er net als 
de afgelopen jaren veel zin in heeft 
en er een feestje van wil maken. Dat 
betekent dat onze volwassen roeiers 
hier een daar zeker een beetje moeten 
inschikken. u

 Foto’s: Pieter Berkel

17 TOERTOCHTEN ROEIEN EN JEUGD
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Redactie - pjb

Jeugdkamp 2022
Vier dagen pret op in het water



Op zaterdag 9 juli werd mede door 
Trompers meegedaan aan ‘de 12 uur 
van Ankeveen’ als sponsoractie voor  
Kinderdagcentrum de Boemerang van 
Sherpa in Hilversum.
Er werden door 21 teams in totaal 
857 rondjes geroeid. Hiermee werd 
een bedrag van 76.537 euro bijeen 
gebracht.

Dinsdag 14 juni overleed oud- 
Tromplid Huib Kummel.
Huib heeft voor Tromp lange tijd de 
ledenadministratie beheerd.

MAC-advies bekijken

Auteur: webredactie
Het MAC-advies voor het komende 
seizoen is hier in te zien. De gebruike-
lijke inspraakperiode is tot 1 augustus. 
mac@ctromp.nl

World Rowing Masters Regatta 
(FISA)

In september vindt weer het jaar-
lijkse internationale evenement voor 
masters (leeftijd vanaf 27 jaar) plaats. 
Deze keer worden de wedstrijden 
gehouden in Libourne (Bourdeaux-
district) in Zuid-Frankrijk van 7 tot 
en met 11 september. Vanuit Tromp 
gaan er meerdere ploegen naar toe, 
de wedstrijd is geschikt voor roeiers 
met een solide kennis en ervaring van 
1000 meterwedstrijden. Meer infor-
matie is te vinden op 
https://wrmr22.com/en/mastersregatta/
Heb je interesse neem dan contact op 
met Marien Mortier of Lise Klausen.  

18
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Correspondentieadres/botenloods/sociëteit 
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
Vreelandseweg 56, 1216 CH  Hilversum,  
telefoon 035 624 94 33
www.ctromp.nl      info@ctromp.nl

 
voorzitter Wim ten Have
voorzitter@ctromp.nl
secretaris Wynand Inkelaar
secretaris@ctromp.nl
penningmeester Jan Brugman
penningmeester@ctromp.nl
commissaris materiaal  Henk van de Bunt
commissaris.materiaal@ctromp.nl   
commissaris opleiden  Saskia Teppema
commissaris.opleiden@ctromp.nl 
commissaris wedstrijden    Marien Mortier
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl 
commissaris recreatieroeien     Johan Huizinga
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl 

ledenadministratie Evert Kruithof
ledenadministratie@ctromp.nl

toercommissie                 Hetty Goutier
toercommissie@ctromp.nl

De diverse taken van de bestuursleden zijn 
te vinden in het organigram-tromp [zie in de 
‘bibliotheek’, zoek op organigram]

 

inschrijvingen wedstrijdveteranen +  
clubploegen                          Jørn Aalberts
veteranencoordinator@ctromp.nl

aangepast roeien (roeivalidatie)
roeivalidatie@ctromp.nl

webmasters   Nynke Koopen, Marlies ter Haar 
webmaster@ctromp.nl
Richard Streng (reserveringen: 
reserveren@ctromp.nl)

redactieteam (TrompMagazine)
redactie@ctromp.nl
contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-
mailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Marit Versteeg, 
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)

 

Voor algemene informatie over de 
 vereniging en haar activiteiten 
info@ctromp.nl  
(zie op de site verder onder: ‘Vereniging’, 
‘Recreatie’ en ‘Lid worden’)
  
Het dagelijks bestuur bestaat uit  voorzitter, 
secretaris en penningmeester, gezamenlijk 
bereikbaar via 
db@ctromp.nl  

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk 
e-mailadres bereikbaar via 
bestuur@ctromp.nl  

 

NIEUWS VAN DE 
LEDENADMINISTRATIE (2022-5)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de 
instructie kwamen:

Mehmet Keskin  2010
Jesse Dekker  2010
Carlijn Roovers  2010
Casper Briel  2010

Nieuwe seniorleden die in de instructie 
kwamen:
Jan-Bart Smits  1964
Helma Smits-van Alphen 1966
Sandra Lamers  1964
Ton Oostveen  1960
Marieke Daemen  1974
Naomi Stubbé  1962
Erik van Halsema  1961
Hilal Titiz Kreukniet  1976
Kimm Giebels-Westhuis 1977
Gerbrand van den Dieijen 1979

Nieuwe leden met roei-ervaring:
Eisso van Nieuwburg 2000

Welkom en veel roeiplezier!

Evert Kruithof

LEDENADMINISTRATIE
 

OPZEGGINGEN

Junior-lid   Lid vanaf
Youp Zielhuis  2019
Teun van Ooijen  2018
Jule Arends  2020

Student-lid  Lid vanaf
Thomas Jansen  2020

Gewoon-lid  Lid vanaf
Anja van der Keijl  2008
Victor Weng  2020
Jossje Rademaker  2021
Janneke Boverhuis  2021
Babette Oudes  2019

Proefleden die hebben opgezegd:
Boele de Vries
Petra Sjouwerman
Imgrid Faber
Duco Pareau Dumont

OVERLEDEN
Huib Kummel    
1989

Zeg op tijd op! Het verenigings- en contribu-
tiejaar eindigt op 31 december. Opzeggen vóór 
1 december door een e-mail te sturen naar
ledenadministratie@ctromp.nl
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